
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra bezpečnostního managementu 

 

 

 

 

 

 

Fyzická ochrana vybraného rodinného domu 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Aleš Kryške 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Veličková 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 30. 11. 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15. 4. 2011 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě …………………. ………….……....        .   

         Aleš Kryške 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Rád bych poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Evě Veličkové za věcné 

připomínky a rady, které napomohly k tvorbě mé práce.  



 

 

Anotace 

KRYŠKE, A. Fyzická ochrana vybraného rodinného domu. Ostrava, 2011. 41 s., 

5 příloh. Bakalářská práce. 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi a návrhem fyzické ochrany rodinného domu. 

Nejprve jsem uvedl zákony a technické normy, které se touto problematikou zabývají. Dále 

jsem popsal prostředky, které lze použít. Cílem mé práce je podle teoretických a praktických 

znalostí analyzovat nebezpečí a inovovat zabezpečení rodinného domu. Toto zabezpečení má 

chránit aktiva a obyvatele domu před trestnou činností a působit preventivně proti nim. 

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza rizik, rodinný dům, zabezpečovací systémy, 

zabezpečení objektu 

 

 

Abstract 

KRYŠKE, A. Physical Protection of a Selected Family House. Ostrava, 2011. 

41 pages., 5 appendices. Bachelor thesis. 

Bachelor thesis deals with the overall assessment and designing physical protection of 

Family house. First of all are described the laws and technical standards which are familiar 

with this problematics, then I was select resources which are suitable for the solution. 

Objective of my bachelor's thesis is to analyze potential danger and to inovate security of an 

family house according to theoretical and practical knowledge. This security improvement 

should secure house asset and the residents against crime and proactively act against a crime. 

Key words: physical protection, risk analysis, family house, security systems, 

buildingsecurity 
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Úvod 

V dnešní době je bezpečnost jeden z nejskloňovanějších pojmů lidstva. V zájmu 

pocitu bezpečí je nutné, aby tento ideální stav byl zachováván pořád. S tímto problémem se 

zvyšují nároky na technické opatření, které zvyšují bezpečnost osob a majetku. 

Ve všech oblastech majetkové trestné činnosti pozorujeme značný nárůst skupin 

organizovaných či jednotlivců a jejich velkou profesionalitu. Stále se zlepšuje jejich technické 

vybavení, metody konspirace a maskování. Všechny tyto jevy snižují riziko odhalení 

na minimum. Trestnou činnost provádějí střídavě území České republiky i v jiných státech. 

To platí o pachatelích českých i zahraničních. Jejich cílem jsou objekty s věcmi, které lze 

jednoduše zpeněžit. Trendem současných pachatelů není páchání trestné činnosti náhodného 

charakteru, ale páchání trestních činů s jistotou výsledku a minimalizaci odhalení. 

Počet trestných činů krádeže vloupáním oproti roku 2009 vzrostl o přibližně 7%. 

Objasněnost stoupla přibližně o 9,5%. V roce 2010 byl trestný čin krádeže vloupáním 

zaznamenán 5374 krát u rodinných domů, 5118 krát u víkendových chat, 770 krát u škol 

a 34168 krát u ostatních objektů. V Praze se pachatelé zaměřovali na byty v historické části 

města. Vloupání do rodinných domů nejčastěji probíhalo v tzv. satelitních městech. Nejčastěji 

se kradly finanční hotovosti, šperky, umělecká díla, spotřební a výpočetní elektrotechnika. 

V trestné činnosti krádeže vloupáním do bytů a rodinných domů je zaznamenáno zapojení 

skupin z Polska, Ukrajiny a Rumunska a Slovenska. [13] 

Cílem mé práce je popis současného stavu zabezpečení vybraného rodinného domu, 

vyhledání rizikových míst, která jsou slabými články a navrhnout inovativní zabezpečení 

těchto míst pomocí prostředků technické ochrany objektu. Pro efektivní splnění tohoto cíle je 

nutné použít vhodnou metodu analýzy rizik a následně jí vyhodnotit. Na základě výsledků, 

zjištěných analýzou rizik, navrhnout konkrétní řešení. 
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1 Právní úprava a technické normy dané problematiky 

Tímto výrazem si lze představit souhrn veškerých právních předpisů a technických 

norem, které souvisí s ochranou, bezpečností a zabezpečením objektů. 

1.1 Právní předpisy 

Mezi právní předpisy, které souvisí s danou problematikou a ochranou objektů, jsem 

zařadil Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod, Trestní zákoník a Trestní 

řád. 

1.1.1 Ústava České republiky 

Je nejvýše postaveným zákonem u nás. Byla schválená národní radou dne 16. prosince 

1992 a její účinnost nabyla dnem 1. 1. 1993 vznikem České republiky. Ústava České 

republiky se dělí na osm hlav a preambuli, která je prohlášením občanů České republiky. 

Popisuje základní záležitosti týkající se občana České republiky. Stanovuje postup lidu 

ve státní správě, který je vykonáván v moci zákonodárné, výkonné a soudní. [6] 

1.1.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Byla schválená 

16. prosince 1992 jako předpis číslo 2/1993 Sb. Je součástí ústavního celku České republiky. 

Základní práva a svobody, které obsahuje Listina základních práv a svobod, jsou považovány 

jako vztahy mezi občanem a státem. Nelze jí označit jako zákon ani zákon ústavní, avšak je 

s ní zacházeno jako se zákonem ústavním. V souvislosti s ochranou osob a majetku lze užít 

omezení základních práv a svobod, a proto tato omezení musí být podložena zákonem. Článek 

11 odstavec 1 se věnuje ochraně vlastnických práv. Ten lze také využít při ochraně objektů. 

[7] 
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1.1.3 Trestní zákoník 

Jedná se o právní předpis číslo 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010 

a nahradil tak Trestní zákon 140/1961 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. Tento předpis 

uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. Obecná část trestního zákoníku obsahuje 

ustanovení, která jsou společná všem či více trestným činům a vymezuje základy trestní 

odpovědnosti, uložení trestů a ochranných opatření. Zvláštní část je rozdělena na třináct hlav 

a obsahuje společensky nepřijatelné jednání, které jsou označeny jako trestné činy. Vyzdvihl 

bych dva paragrafy tohoto zákona, které souvisí s ochranou osob a majetku a to jsou okolnosti 

vylučující protiprávnost: 

 § 28 Krajní nouze – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou podstatu 

trestného činu, při kterém někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící chráněnému zájmu. 

 § 29 Nutná obrana – nepovažuje se za trestný čin, avšak jeví skutkovou podstatu 

trestného činu, při kterém někdo odvrací hrozící nebo trvající útok na zákonem 

chráněný zájem. [8] 

1.1.4 Trestní řád 

Trestní řád označuje zákon, který uceleným způsobem upravuje normy, které se 

dotýkají trestného řízení. Tímto předpisem se také vymezuje postup a činnost orgánů činných 

v trestním řízení při zjišťování trestních činů, pachatelů a následné potrestání těchto 

pachatelů. Zde bych zmínil jediný paragraf a to: 

 § 76 odstavec 2 - „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu 

předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu 

ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit.“ [9] 
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1.2 Vybrané technické normy 

Níže uvedu technické normy, související se zabezpečením objektů. 

1.2.1 ČSN EN 50 131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. 

Část 1 – Všeobecné požadavky: Tato norma stanovuje systémové požadavky 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Specifikuje požadavky na provedení 

a vlastnosti instalovaných systémů, neobsahuje požadavky pro návrh, projekci, instalaci, 

provoz a údržbu. Včetně změny Z1 a A1. [10] 

1.2.2 ČSN EN 50 131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. 

Část 6. – Napájecí zdroje. Tato norma specifikuje napájecí zdroje EZS 

nainstalovaných v budovách. [11] 

1.2.3 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace. 

Tato předběžná evropská norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, 

sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování. [12] 
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2 Prostředky k fyzické ochraně objektů 

V dnešní době jsou značné zkušenosti s využíváním zabezpečovacích prostředků 

k potírání trestné činnosti a k chránění zájmů. I když jsou jednotlivé druhy ochran rozdílné 

a specifické, je zapotřebí řešit problémy související s ochranou objektu a jeho zabezpečením 

jako jeden celek. V následující kapitole uvedu rozdělení a druhy ochran pomocí 

zabezpečovacích systémů. 

 

Obrázek 1 – Systém bezpečnosti ochrany 

Zabezpečovací systém tvoří tyto základní druhy ochrany: 

 Klasická ochrana 

 Režimová ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Technická ochrana 

2.1 Klasická ochrana 

Jedná se o vývojově nejstarší typ ochrany. Její funkcí je zajištění příslušného objektu 

při použití takových mechanických zařízení, která jej umožní spolehlivě chránit. Nejčastěji 

využíváme zábrany, které neumožňují odcizení a znehodnocení cenných předmětů, výrobků, 
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zboží, zařízení. Dále lze touto formou vyjádřit vytváření překážek, které značně znesnadňují 

přístup k jeho cíli. 

Prostředky, kterými se dalo chránit, vždy odpovídaly technické vyspělosti dané doby. 

S technickým pokrokem lidstva se zábrany neustále vylepšovaly a zdokonalovaly, což trvá 

i dnes. Vždy existovaly prostředky, jak tyto prvky jednoduchého zabezpečení prolomit. 

Historický vývoj a zkušenosti, které má lidstvo nyní potvrzují, že tyto prvky zabezpečení jsou 

nedostačující. 

Klasická ochrana se stala základem každého zabezpečovacího systému. Lidé se s ní 

setkávají v jednodušší nebo důmyslnější podobě prakticky na každém objektu. Mnohdy bývá 

chápana jako zcela dostačující ochrana vůči vloupání, přestože jsou mechanické zábrany 

hodnoceny pouze z hlediska času, po který jsou tyto zábrany schopny odolávat. Tento 

parametr se značí ∆t. Jedná se o dobu potřebnou k překonání překážky časem t1, kterým 

označujeme dobu napadení objektu a časem t2, která značí dobu dokončení napadení objektu. 

Rovnice výpočtu má pak tvar: [4] 

          

Do klasické ochrany bych zařadil tyto prostředky: 

 Brány 

 Závory 

 Mříže 

 Trezory 

 Ploty 

2.2 Režimová ochrana 

V tomto případě se jedná o ochranu, která v sobě zahrnuje organizačně administrativní 

opatření a postupy, které směřují k zajištění požadovaných podmínek pro funkci 

zabezpečovacího systému a jeho harmonizaci s provozem chráněného objektu. Režimová 

ochrana zajišťuje řádné funkce ostatních druhů ochrany, rovněž snižuje zranitelnost zájmů 

a brání tak dalšímu množství kriminální trestné činnosti (vandalismus, výtržnosti, loupeže 
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a další). V praxi se jedná o směrnice pro vstup/výstup, pohyb osob (vlastníků i hostů) 

po objektu, manipulaci s hodnotami, informacemi a podobně. 

Dělení režimové ochrany: 

 Vnější – vstupní a výstupní podmínky 

 Vnitřní – omezení pohybu osob v objektu jen na určitá místa 

Problém při zavedení režimové ochrany nejsou účinné bezpečnostní směrnice 

(režimová opatření), ale jejich prosazování a zavádění do všedního života objektu. Tento 

ideální stav může fungovat pouze v úzké součinnosti se všemi pracovníky objektu a s nutnou 

dávku podpory vedení společnosti. [4] 

2.3 Fyzická ostraha 

Je završením každého systému ochrany. Jedná se o ochranu, kterou provádí pověření 

vrátní, hlídači, strážní, hlídací služba nebo policisté. Na její činnosti závisí výsledná účinnost. 

Prostředky a postupy klasické, technické a režimové ochrany mohou být sebelepší, jsou 

využitelné jen do míry reakce lidského faktoru. Fyzická ostraha, konkrétně působení 

soukromých bezpečnostních služeb (SBS), není upravena žádnými zákony. Z finančního 

hlediska jde o ochranu nejdražší. Oproti ostatním druhům ochran je relativně levnější 

na počáteční investice, jako jsou výzbroj, výstroj, výcvik, avšak udržení následné režie je 

drahé (platy zaměstnanců). [4] 

2.4 Technická ochrana 

Představuje vývojově nejmladší druh zabezpečení objektu, protože je z hlediska 

dnešních požadavků, technických možností a rychlosti zákroku zásahové služby velice 

spolehlivá a její překonání je velice obtížné. Tento druh ochrany velmi účinně doplňuje 

systém klasické ochrany. Nejedná se o ochranu v pravém slova smyslu. Jedná se o systém, 

který předává informaci o situaci v chráněném prostoru. Hlavní princip funkce spočívá v tom, 

že je systém schopný reagovat na změny, které vyvolává sám pachatel. Nejčastěji se jedná 

o změny fyzikálních jevů, které jsou detekovány i na velké vzdálenosti. Jedná se nejčastěji 

o tyto systémy: 
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 Systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV) 

 Elektrické zabezpečovací systémy (EZS) 

 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Úkoly technické ochrany: 

 Podporovat klasickou ochranu – zajišťuje a předává informace o napadení. 

 Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany – např. snižování počtu strážných a zvýšení 

jejich efektivnosti. 

V současnosti jsou prostředky technické ochrany snadno dostupné a to v různých 

úrovních. Často však jsou svými uživateli pokládány za samospasitelné, což způsobuje jak 

materiální ztráty pro samotného uživatele, tak ztráty morální pro ochranu všeobecně. Velkou 

míru efektivnosti celého systému zaručuje i odborná instalace. Technickou ochranu objektů 

lze ještě nadále dělit do čtyř skupin: 

1. Prostorové zaměření 

Z hlediska prostorového zaměření se ještě dále dělí na pět druhů. Kombinace těchto 

typů ochran vytváří tzv. vícestupňovou ochranu. 

 Perimetrická ochrana zajišťuje narušení obvodu objektu. Obvodem se rozumí 

katastrální hranice, kterou tvoří běžně přírodní nebo umělé bariéry. Má preventivní 

charakter a jejím úkolem je zpomalení a ztížení postupu pachatele. Mezi prvky 

perimetrické ochrany patří infračervené závory, mikrovlnné kabely a jiné. 

 Plášťová ochrana zajišťuje narušení pláště objektu. Pláštěm se rozumí mechanické 

překážky, jako jsou okna, dveře a další fasádní popř. střešní výplně. V praxi se 

nejčastěji využívají mechanické kontakty, vibrační čidla, poplachové fólie, rozpěrné 

tyče atd. 

 Prostorová ochrana monitoruje chráněný prostor uvnitř objektu. Čidla, která se 

využívají k této ochraně, detekují pohyb v chráněném prostoru. Nejčastěji se jedná 

o pasivní/aktivní infračervená čidla (PIR, AIR) s využitím funkce antimasking, 

mikrovlnné čidla (MW), ultrazvuková čidla. 

 Předmětová ochrana zahrnuje střežení bezprostředního okolí chráněného zájmu, jak 

jeho napadení, tak i manipulaci s ním. Typickým příkladem použití by mohla být 
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ochrana trezorů nebo sbírek s cennými předměty. Nejčastěji se užívají čidla závěsná 

nebo polohová, která jsou velice citlivá např. praporkové čidlo. [2] 

2. Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Stupeň zabezpečení objektu je stanoven dle pravděpodobnosti napadení a výši 

uchovaných hodnot. Dle [10] je dán stupeň zabezpečení mírou rizika, která závisí na typu 

objektu, množstvím a cenou majetku uvnitř objektu, znalostech narušitele a jeho technickou 

výbavou. Pokud je EZS rozdělen do definovaných subsystémů (EZS může zahrnovat 

komponenty různých stupňů v každém subsystému), je stupeň subsystému dán nejnižším 

stupněm subsystémů. Tabulka 1 zobrazuje přehled stupňů zabezpečení. [10] 

 Stupeň 1: Nízké riziko 

 Stupeň 2: Nízké až střední riziko 

 Stupeň 3: Střední až vysoké riziko 

 Stupeň 4: Vysoké riziko 

Tabulka 1 – Stupně zabezpečení [10] 

Stupeň Riziko Druhy objektů Znalost a výbava narušitele 

1 Nízké 

Byty, vilky, malé 

provozovny, garáže 

(nízký objem 

chráněných hodnot) 

Předpokládá se, že narušitel má malou 

znalost EZS a k dispozici má pouze 

omezený sortiment snadno dostupných 

nástrojů 

2 Nízké až střední 
Obchody, sklady, 

obchodní domy 

Předpokládá se, že narušitel má určité 

znalosti o EZS a může použít základní 

sortiment nástrojů (Multimetr) 

3 
Střední až 

vysoké 

Peněžní ústavy, 

klenotnictví, 

prodejny zbraní, 

galerie 

Předpokládá se, že narušitel je 

obeznámen s EZS a má úplný 

sortiment nástrojů a přenosných 

elektrických zařízení 

4 Vysoké 

Sklady výbušnin, 

atomové elektrárny, 

státní pokladny 

Používá se tehdy, když zabezpečení 

má prioritu před všemi hledisky. 

Předpokládá se, že narušitelé mají 

možnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí a mají kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředku pro náhradu 

rozhodujících prvků EZS 
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Způsob předání poplachového signálu 

Dle způsobů předání poplachového signálu, který je zobrazen na obrázku dělíme EZS 

na systémy se signalizací: 

 Lokální – plní preventivní a informační funkci a při vyhodnocení poplachu je 

okamžitě spuštěna optická nebo akustická signalizace, popř. obě současně. Lze také 

využít přenesení signálu o poplachu pověřené osobě, např. pomocí GSM modulu.  

 Autonomní – poplach je opticky a zvukově signalizován do míst, kde se nachází stálá 

služba. Ta je součástí objektu a provádí zákrok, popř. přivolává pomoc. 

 Dálkovou – výstup je vyveden u stálé služby, která je s uživatelem ve smluvním 

vztahu. Ta signál vyhodnocuje a provádí zákrok. Příkladem jsou pulty centralizované 

ochrany (PCO), které jsou závislé na provedení zákroku v napadeném objektu. 

Policie ČR, SBS

Náhodný 

občan
EZS s lokální signalizací

Pověřená 

osoba
Autonomní EZS

EZS s dálkovou 

signalizací (PCO)
 

Obrázek 2 – Schéma způsobu předání poplachového signálu [4] 

2.5 Elektrické zabezpečovací systémy 

EZS je soubor prvků schopný dálkově opticky a/nebo akusticky signalizovat 

na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do střežených objektů nebo 

prostorů. [4] 
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Čidlo Ústředna

Ovládání 

(klávesnice)

Náhradní 

zdroj

Napájecí 

zdroj

Poplachový 

výstup

Signalizace

Přenos na 

PCO
Čidlo

Čidlo

 

Obrázek 3 – Schéma systému EZS 

Základní části každého EZS jsou vyobrazeny na obrázku 3. Každý z prvků systému 

plní svou speciální funkci a dohromady tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. [4] 

Oproti mechanickým zábranám EZS slouží k upozornění, že se někdo do objektu snaží 

dostat, a tak případnému pachateli ubírá potřebný čas. Co je lepší, snaha pachateli zabránit 

ve vloupání nebo o něm vědět v čas? [13] 

2.5.1 Čidla EZS 

Čidlo neboli detektor je zařízení, reagující na fyzikální změnu jevu, který vzniká 

narušením střeženého objektu nebo prostoru, popř. manipulací s chráněným předmětem. 

Změnu fyzikálního jevu převádí čidlo na elektrický signál, který distribuuje do ústředny. 

Čidlo signalizuje ústředně stav, ve kterém se nachází. Tyto stavy jsou: 

 Stav poplach – detektor zjistil narušení střeženého prostoru. 

 Stav sabotážní poplach – hlásí neoprávněnou manipulací s detektorem. 

 Stav porucha – detektor hlásí poruchu. 

 Stav střežení – detektor je schopný předávat ústředně informace o stavech poplach, 

sabotážní poplach, porucha. 

 Stav klid – detektor je napájen, ale signály o stavech poplach, sabotážní poplach 

a porucha jsou blokovány. 

 Stav test – detektor je schopný předávat signál o sabotážním poplachu, ostatní funkce 

jsou blokovány. 
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Čidla lze dělit do nejrůznějších kategorií. Jako základní dělení čidel bych uvedl 

v příloze 1. 

2.5.2 Ústředny EZS 

Srdcem celého systému je ústředna. Její umístění by mělo být v co nejméně 

přístupném místě, jelikož zabezpečuje tyto funkce: 

 Přijímá a vyhodnocuje výstupní signály od čidel EZS. 

 Napájí čidla a další prvky systému EZS elektrickou energií. 

 Přijímá a vyhodnocuje signály z ovládacích prvků. 

 Rozhoduje o režimu systému. 

 Ovládá poplachové, signalizační a doplňkové zařízení. 

 Umožňuje diagnostiku systému. 

Možnou klasifikaci ústředen zobrazuje obrázek 4. 

Kabelové Bezdrátové Hybridní

Ústředny 

EZS

Smyčkové Sběrnicové Hybridní

 

Obrázek 4 – Rozdělení ústředen EZS 

Kabelové ústředny EZS 

Jak už název napovídá, jednotlivé prvky jsou k ústředně připojeny kabely. Jedná se 

o vývojově nejstarší typ, avšak i dnes mají své uplatnění. Kabelové ústředny se ještě dělí 

na smyčkové, sběrnicové a hybridní. 
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 Smyčkové – jednotlivé prvky propojeny kabely (2,4 nebo 6). Jejich výhodami jsou: 

cenová dostupnost, spolehlivost a jednoduchá diagnostika. Nevýhodami se mohou 

zdát nároky na instalaci a omezení, které vzniká díky parametrům elektrického vedení 

a větší množství zranitelných míst. Topologie na obrázku 5. 

Ústředna

Čidlo 4

Čidlo 3 Čidlo 1

Čidlo 2
 

Obrázek 5 – Topologie smyčkových ústředen 

 Sběrnicové – propojení řešeno pomocí společné datové komunikační sběrnice 

o standardu RS 485. Jednotlivé čidla mají svou adresu a komunikace probíhá ve formě 

dotaz – odpověď. Výhodou těchto systémů je jednodušší kabeláž, přesná informace 

o místě narušení a variabilita prvků. Nevýhodami je vyšší cena. Topologie na obrázku 

6. 

Ústředna Čidlo 1 Čidlo 2 Čidlo 3 Čidlo 4

Čidlo 5 Čidlo 6
 

Obrázek 6 – Topologie sběrnicového systému EZS 

 Hybridní – smíšené kabelové ústředny, kdy se využívají smyčky i sběrnice. 

Na sběrnici jsou umístěny koncentrátory, na které jsou následně napojeny čidla 

pomocí smyček. Jedná se o kompromis mezi finančními náklady a složitostí kabeláže. 

Topologie na obrázku 7. 

Ústředna

Čidlo 1 Čidlo 2

Čidlo 3 Čidlo 4

Čidlo 8 Čidlo 7

Čidlo 5 Čidlo 6

Koncertrátor Koncertrátor

 

Obrázek 7 – Topologie hybridních systémů 
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Bezdrátové ústředny 

Rádiové ústředny využívají sběrnicovou komunikaci, která je realizována bezdrátově 

v pásmu 433 MHz nebo 868 MHz. Komunikace je poloduplexní (ústředna odešle dotaz, čidlo 

na stejném kmitočtu opověď). Dosah ve volném prostranství je až stovky metrů, v zástavbě se 

snižuje. Výhodou je snadná instalace, variabilita rozmístění prvků (změny). Nevýhodami, 

které se pojí s tímto systémem, je napájení čidel z vlastního zdroje, možné rušení nebo 

odposlech komunikace. Topologie bezdrátového systému na obrázku 8. 

Ústředna

Čidlo 1

Čidlo 2

Čidlo 3

 

Obrázek 8 – Topologie bezdrátového systému EZS 

Hybridní (smíšené kabelové a rádiové) 

Jedná se o alternativu, která umožňuje komunikaci drátovou i bezdrátovou technologii. 

Napájecí zdroje EZS 

Napájecí zdroje jsou důležitou součástí ústředny, jelikož zajišťují napájení 

elektronických obvodů ústředny a také ostatních prvků návazných. 

 Základní síťové napájecí zdroje – jedná se o zdroj integrovaný v ústředně. Musí být 

schopen dodat napětí v rozmezí 12 – 13,8 V a dále musí dodat potřebný proud, který 

závisí na součtu proudových odběrů všech prvků systému. 

 Přídavné síťové napájecí zdroje – jeho využití je v rozsáhlých EZS. 

 Náhradní (záložní) napájecí zdroje – tento zdroj slouží k napájení celého systému 

v případě, kdy dojde k výpadku proudu u základního síťového zdroje. (10) stanovuje 

tyto požadavky, které jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2 – Rozdělení napájecích zdrojů 

 Typ zdoje Popis 
Stupeň 1 

(h) 

Stupeň 2 

(h) 

Stupeň 3 

(h) 

Stupeň 4 

(h) 

Typ A 
Základní zdroj + zdroj 

dobíjený od EZS 
12 60 

Typ B 
Základní zdroj + zdroj 

nedobíjený od EZS 
24 120 

Typ C 

Základní zdroj + zdroj s 

omezenou kapacitou 

(baterie) 

720 

 

Přechod z jednoho zdroje na druhý musí být automatický, nesmí způsobit poplach a 

nesmí vykazovat rušivý vliv na funkci EZS. [4] 

2.5.3 Ovládací prvky 

Jedná se o elementy systému EZS, které umožňují příjemnou uživatelskou obsluhu 

celého systému EZS. Nejčastěji to jsou klávesnice, dálkové ovladače, čtečky atd. Pomocí 

klávesnic lze ukládat a rušit kódy pro ovládání systému, provádět reset systému, diagnostiku 

celého systému. Na obrázku 9 je zobrazen příklad klávesnice. 

 

Obrázek 9 - Klávesnice EZS [15] 

2.5.4 Doplňková zařízení 

Jde o zařízení, které je připojeno na ústřednu a zlepšuje činnost celého systému tím, že 

např. dokumentují místa narušení. Jedná se o zařízení: 
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 Akustickou signalizaci – slouží k upozornění okolí na poplachovou situaci 

(např. siréna). 

 Optickou signalizaci – slouží k upozornění okolí na poplachovou situaci 

(např. maják). 

 Mapy a tabla – mají využití u velkých ústředen nebo PCO. Slouží pro snadnou 

orientaci obsluhy v prosvětlené mapě objektu. 

 Tiskárny – lze využít u PCO k dokumentaci došlých informací. Tiskárna zaznamenává 

kvitaci (den, čas, číslo objektu, druh došlé zprávy a reakci obsluhy). 

 Fotodokumentační zařízení – ústředna svými výstupy může ovládat zařízení, které 

dokumentuje situaci na místě narušení. Lze využít fotoaparáty a kamery. [4] 

2.6 Elektrická požární signalizace 

Elektrickou požární signalizací (EPS) lze nazývat systém zařízení, které umožní 

rychlou detekci vznikajícího požáru. Patří do skupiny požárně vyhrazených zařízení a její 

význam obecně převyšuje ostatní zabezpečovací systémy (ZS). Úkoly EPS jsou: 

 Včasné rozpoznání prvotních příznaků požáru. 

 Spolehlivé určení místa vzniku. 

 Ohlášení události obsluze. 

 Upozornění osob na vzniklé nebezpečí. 

 Aktivace ostatních PBZ. 

EPS se skládá z hlásičů požárů (samočinné nebo tlačítkové), ústředen a doplňujících 

zařízení. Tento celek umožňuje opticky a akusticky signalizovat vzniklý požár. Ústředna je 

jako v případě EZS srdcem celého systému. Napájí hlásiče, které nazpátek vysílají po hlásicí 

lince informace o svém stavu. Ústředna také kontroluje provozuschopnost a celistvost 

systému EPS. V případě, že se v systému objeví porucha, je okamžitě signalizována obsluze. 

Schéma systému EPS je vyobrazeno na obrázku 10.  



17 

 

Obrázek 10 – Schéma EPS [21] 

Pro spolehlivý a efektivní provoz je třeba dodržet 3 zásady: 

 Výběr správného zařízení. 

 Komplexní a kvalitní návrh systému. 

 Provoz, údržba, servis. [4] 

2.7 Systém uzavřených televizních okruhů 

CCTV známé také jako malé televizní okruhy jsou užívány např. ve veřejných 

budovách, kde doplňují celý zabezpečovací systém. Základní funkcí těchto zařízení je 

vytvářet dokumentační záznam, avšak působí i preventivně. 

Ještě před pár lety se používaly okruhy s analogovými kamerami, které zaručovaly 

dostatečné rozlišení, avšak záznam byl limitován VHS kazetou. Na kazetu se nahrávaly 

periodické sekvence po nastavitelnou dobu 3/24/48/64 hodin. Obraz byl nahráván 

v periodických intervalech. Mezi scénami byla přibližně 1 sekunda. Obraz byl tudíž trhaný, 

ale dostačující při vyhodnocení vzniklé situace. Dnes je možné použít digitální kamery 

s vysokým rozlišením, které záznam ukládají na vysokokapacitní média, nebo mohou přenášet 

pomocí internetu obraz kamkoliv na světě. [5] 



18 

2.8 Pult centralizované ochrany 

Jedná se o službu, kterou nabízí Policie ČR, obecní policie nebo soukromé bezpečností 

agentury (SBS). Celá soustava je tvořena vysílačem informací od ústředny, přenosové cesty 

(síť GSM, rozvod elektřiny, telefonní rozvod atd.) a přijímacího dispečinku. Ten signalizaci 

vyhodnotí a umožní tak obsluze přijmout odpovídající rozhodnutí končící až zásahem 

výjezdové služby. 

Provozování PCO značně přispívá k omezení majetkové kriminality. S růstem počtu 

napojených objektů roste jak preventivní, tak represivní působení PCO, což se projevuje 

odhalením a následným zadržením pachatele. [2] 

PCO může být provozován ve dvou režimech a to: 

 Dohled – při narušení objektu kontaktuje pracovník PCO majitele a vyrozumí ho 

o možném napadení objektu. Majitel může požádat o vyrozumění další osoby nebo 

požádat o vyslání zásahového vozidla na místo. 

 Hlídkování – při narušení objektu ihned vyjíždí delegované vozidlo na místo narušení. 

Zásahové vozidlo může být vybaveno klíčem od objektu a může si vyžádat vizuální 

kontrolu objektu. [14] 
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3 Návrh zabezpečovacích systémů 

Zabezpečovací systém poskytuje ochranu určitému chráněnému zájmu, který je 

souborem technicko-taktických opatření. Na obrázku 11 je znázorněno schéma procesu 

poskytování ochrany. Je zde také naznačena ochrana chráněného zájmu před oblastí 

nebezpečí. [4] 

Chráněný 

zájem

Zabezpečovací 

systém

Oblast 

nebezpečí

Vnější vlivy

 

Obrázek 11 - Schéma procesu poskytování ochrany [4] 

 Chráněný zájem – jedná se zpravidla o osoby nebo předměty, které je potřeba chránit. 

 Oblast nebezpečí – zahrnuje veškerá rizika, která hrozí chráněnému zájmu. Mezi tyto 

rizika patří kriminální činnost, požáry, havárie atd. 

 Vnější vlivy – jsou další jevy, které svým způsobem ovlivňují další oblasti, ale nemají 

charakteristické rysy nebezpečí. Může se jedna např. o počasí. 

 Zabezpečovací systém – tvořen všemi čtyřmi druhy ochran. ZS musí vždy stát mezi 

nebezpečími, proti kterým je zaměřen a chráněným zájmem. 

3.1 Projektování zabezpečovacích systémů 

Projektování zabezpečovacích systémů je činnost, jejímž cílem je navrhnout ucelený 

systém sběru, zpracování a distribuce informací a organizaci výkonných funkcí, která nejlépe 

odpovídá požadavkům na ochranu určitého objektu, případně souboru objektů určitého typu 

(nebezpečné provozy, distribuční síť ve městě atd.). [4] 

Jednotlivé etapy projektování ZS jsou vyobrazeny na obrázku 12. Ve fázi návrhu se 

zúčastňuje trojice subjektů, které mají rozdílné funkce a vazby k ZS. 
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 Zadavatel (uživatel) – vlastník chráněného zájmu. V procesu plánování se spolupodílí 

na stanovení základních i dílčích funkcí. Jeho zainteresování je v počáteční fázi 

realizace a ve fázi hodnocení výsledků z hlediska funkčních, ekonomických 

a provozních vlastností systému. 

 Projektant (řešitel) – navrhuje celý systém a zodpovídá za správnost. Řešení prokazuje 

úspěšným uvedením ZS v činnost. 

 Provozovatel – zajišťuje provoz, údržbu systému a má odpovědnost za provoz 

bez poruch dle smluvních závazků s uživatelem. [4] 

Bezpečnostní 

analýza objektu

Ideový projekt 

ZS

Zpracování 

prováděcího 

projektu EZS  

Obrázek 12 - Fáze zřizování ZS [4] 

3.2 Bezpečnostní analýza objektu 

Cílem bezpečnostní analýzy objektu je posouzení účinnosti a efektivnosti všech 

současných metod ochrany a vypracovaní podkladů k vytvoření projektu ZS. [4] Uskutečnění 

celého ZS je velice nákladný problém, je nutné zajistit, aby prostředky, které byly na tento 

účel vynaloženy, byly využity účelně. Za nutné se považuje stanovit, co bude chráněno 

(předmět ochrany), jakým způsobem, jaké se využijí prostředky a metody, kdo bude 

obsluhovat systém a údržbu, jak a odkud bude organizován zákrok pro případ napadení. 

Kompozice bezpečnostní analýzy objektu je zobrazena na obrázku 13. Bezpečnostní analýza 

objektu zejména obsahuje: 

 Popis chráněného objektu – shromáždění všech významných informací k ochraně 

objektu (stavební dokumentace, současná klasická ochrana atd.). 

 Prověrka lokality budov – provedení posouzení objektů, které mají být střeženy 

s cílem stanovit stupeň zabezpečení. 

 Režimová studie objektu – zabývá se pohybem osob, zaměstnanců a návštěvníků 

uvnitř objektu. Režimu objektu musí být přizpůsoben režim ovládání EZS. Dělí se 

na režim vyzývaný, časový, vázaný nebo odvozený, autonomní a úklidový. 
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 Porovnání projektu EZS s režimem ostrahy objektu – při zpracování projektu EZS je 

nezbytné sladit jej s fyzickou ochranou objektu tak, aby se dal systém EZS efektivně 

využívat. Jedná se o vyústění poplachového signálu do místa trvalé obsluhy, způsob 

a rozsah obchůzkové služby, reakce obsluhy EZS po signálu narušení. 

 Seznam a popis nebezpečí – formulace otázky proti komu nebo čemu objekt, předmět, 

osoby chráníme. Svou roli zde hrají jevy vnější (např. pachatel) nebo vnitřní (napadení 

zevnitř – úmyslné, nedbalostní jednání). 

 Možné způsoby napadení objektu – předpokládané způsoby napadené objektu. 

Příkladem může být vypáčení dveří, vniknutí oknem nebo klimatizační rozvody. 

V jiném případě mohou být chráněným zájmem např. utajované skutečnosti, které lze 

získat okopírováním, vyfocením atd.  

 Přehled zranitelných míst – stanovit na základě speciálních analýz a dílčích analýz 

zranitelná místa objektu. Tyto místa lze pomocí klasické, technické, režimové ochrany 

a fyzické ostrahy odstranit, popř. minimalizovat na přijatelnou úroveň. 

 Vnější vlivy – jevy, události nebo stavy, které lze v blízkosti objektu očekávat 

a v důsledcích mohou pozitivně i negativně ovlivnit chráněný zájem. [4] 

Popis objektu 

ochrany

Přehled 

zranitelných míst

Možné způsoby 

napadení

Seznam a popis 

nebezpečí

Vnější vlivy

Analýza zranitelnosti 

chráněného objektu

 

Obrázek 13 - Kompozice bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu [4] 
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3.3 Ideový projekt elektrického zabezpečovacího systému 

Ve zpracování ideového projektu EZS se uvádí, do jakého rozsahu se bude EZS 

podílet na celkové struktuře ZS. Pokud není zřejmé řešení, je potřeba vytvořit určitý počet 

variant, které projdou procesem optimalizace, který je zobrazen na obrázku 14. [4] 

 

Obrázek 14 - Projektová činnost při zpracování ideového projektu [4] 

EZS lze posuzovat dle účinnosti a efektivnosti, avšak mohou nastat dva mezní případy: 

 EZS je neúčinný – schopnost zajistit bezpečnost chráněného zájmu je minimální. 

 EZS je předimenzován – vynaloženo příliš mnoho prostředků, které neodpovídají 

významu chráněného zájmu. 

Za dostatečně účinný považujeme systém, který s jistou mírou rizika propustnosti plní 

svou funkci. [4] 
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3.4 Zpracování prováděcího projektu EZS 

Cílem prováděcího projektu EZS je stanovení rozsahu a vybrání komponent 

příslušného stupně zabezpečení. Primární projekt je možno v následujících fázích zavádění 

EZS pozměnit, ale změny musí být odsouhlaseny všemi zainteresovanými stranami 

a následně zaznamenány do dokumentace. 

U rozsáhlých objektů se před zpracováním prováděcího projektu EZS zpracovává 

návrh projektu, který slouží pro zadavatele nebo provozovatele jako podklad. Návrh obsahuje 

všechny informace, dle kterých se může zadavatel nebo provozovatel přesvědčit 

o vlastnostech pro danou aplikaci. Tyto informace (informace o zákazníkovi, o střežených 

objektech, o použitých komponentech atd.) jsou dále použity při zpracování prováděcího 

projektu EZS. 

Součástí projektu je technická zpráva a přílohy. Technická zpráva obsahuje 

např. požadavky objednavatele, požadavky na montážní organizaci, na elektrické rozvody, 

stanovení druhu prostředí, celkovou koncepci zabezpečení a závěr. Přílohy nejčastěji zahrnují 

výkresy, schémata, zapojení komponentů a celkové finanční zatížení. 
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4 Analýza a identifikace rizik 

Využití vhodné metody k odhalení rizik, je jeden z nejdůležitějších faktorů, který 

ovlivňuje celkové provedení bezpečnostní analýzy. Riziko lze definovat jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V dnešní praxi se využívá 

velkého množství metod, které však vycházejí z několika nejznámějších a nejuznávanějších 

metod, od kterých se zdaleka moc neliší. Jedná se především o analýzy z oblasti ekonomiky 

a financí a příkladem mohou být:  

 Check List (CL). 

 SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). 

 Safety Audit (SA). 

 What – If (WI). 

 Fault tree analysis (FTA). 

 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). [1] 

4.1 Vyhledávání rizik pomocí analýzy FMEA 

Analýza selhání a jejich dopadů je analytická metoda, která je založena na rozboru 

způsobu selhání a jejich důsledků. Umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky 

a strukturovaně vymezených selhání zařízení. FMEA je užitečná také ke kontrole prvků 

v projektové fázi systému a jeho provozu. [3] 

Celou analýzu ovlivňují tři faktory. Jedná se o pravděpodobnost vzniku rizika (P), 

závažnost následků (N) a odhalitelnost rizika (H). Pro hodnocení mé analýzy využiji upravené 

stupnice od 1 do 5, které jsou znázorněny v tabulkách 3 až 5. Celá metoda vychází ze vzorce: 

        

Jak vyplývá ze vzorce, všechny tři indexy se vynásobí a vyjde nám číslo v intervalu 0 

až 125. Následné číslo se porovná s tabulkou 6, z čehož vyplyne, do které kategorie se 

jednotlivé riziko zařadí. 
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Tabulka 3 - Stupnice hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika [3] 

  Pravděpodobnost vzniku rizika – P 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobné 

5 trvalá hrozba 

Tabulka 4 - Stupnice hodnocení závažnosti následků [3] 

  Závažnost následků - N 

1 malý delikt, malá škoda 

2 větší delikt, větší škoda 

3 střední delikt, vyšší škoda 

4 těžký delikt, vysoká škoda 

5 velmi vysoká škoda 

Tabulka 5 - Stupnice hodnocení odhalitelnosti rizika [3] 

  Odhalitelnost rizika - H 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 
snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 odhalitelné riziko během 1 dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko (>1 den) 

5 neodhalitelné riziko 

Tabulka 6 - Kategorie míry rizika [3] 

  Míra rizika - R 

0 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 nežádoucí riziko 

101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

Po výpočtu míry rizika jsem následné výsledky seřadil do tabulky. Využil Paretův 

princip 80/20 a Lorenzovu křivku kumulativních četností. Tento postup umožnil zjistit, 

na které příčiny se orientovat a zmenšovat jejich riziko. Tato rizika jsou v mém případě 

uvedeny v tabulce 7 červenou barvou textu. 

 

 



26 

Tabulka 7 - Výpis rizik a jejich ohodnocení 

# Projev 
Míra 

rizika 
Četnost 

Kumulativní 

četnost 

1 rozbití skla DSO 100 11,90% 11,90% 

2 rozbití skla PDT 80 9,52% 21,43% 

3 vyražení okenního křídla DSO 80 9,52% 30,95% 

4 rozbití skla PO 80 9,52% 40,48% 

5 
překonání zavíracího mechanismu 

SV 
80 9,52% 50,00% 

6 překonání zámku DSD 60 7,14% 57,14% 

7 překonání zámku DGV 45 5,36% 62,50% 

8 
překonání zavíracího mechanismu 

DSO 
45 5,36% 67,86% 

9 vyražení okenního křídla SV 40 4,76% 72,62% 

10 rozbití skla SV 40 4,76% 77,38% 

11 vyražení zárubně DSD 24 2,86% 80,24% 

12 přelezení plotu 20 2,38% 82,62% 

13 prořezání, provrtání DSD 20 2,38% 85,00% 

14 vyražení okenního křídla PO 20 2,38% 87,38% 

15 
překonání zavíracího mechanismu 

PO 
20 2,38% 89,76% 

16 prořezání, provrtání DGV 16 1,90% 91,67% 

17 překonání zámku PDT 16 1,90% 93,57% 

18 přestřihnutí pletiva 12 1,43% 95,00% 

19 rozbití skla HPD 12 1,43% 96,43% 

20 vyražení zárubně DGV 8 0,95% 97,38% 

21 vyražení zárubně PDT 8 0,95% 98,33% 

22 proražení plotu 6 0,71% 99,05% 

23 vyražení zárubně HPD 4 0,48% 99,52% 

24 překonání zámku HPD 4 0,48% 100,00% 
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Obrázek 15 – Ohodnocení jednotlivých rizik 

Podle hodnoty rizikovosti (míra rizika) je následně nutné provést opatření, které 

nevedou k vzniku tohoto nežádoucího jevu. V případě změny nějaké části systému, popř. 

za určitý časový interval, je nutné provést aktualizaci analýzy. 

 

Obrázek 16 - Paretova analýza a Lorenzova křivka 
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4.2 Zhodnocení analýzy 

Použil jsem analytickou metodu FMEA, kterou jsem kombinoval s Paretovou 

analýzou a Lorenzovou křivkou. Získal jsem rizika, která reprezentují nelegální vstup 

do objektu rodinného domu. Uvádím rizika, kterými se budu zabývat: překonání oken 

v prvním podzemním podlaží, překonání oken v prvním nadzemním podlaží, překonání dveří 

z terasy v prvním nadzemním podlaží a překonání střešního vikýře. Pro odstranění a zmírnění 

působení těchto rizik bude třeba přijmout bezpečnostní opatření. Analýza poukázala na to, že 

zabezpečení je zcela nedostatečné a je třeba použít jak klasických prvků ochrany, tak 

technických. 
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5 Zabezpečení rodinného domu 

Zabezpečení rodinného domu (RD) technickými i klasickými prvky ochrany vychází 

z platných právních předpisů a technických norem, které jsou zmíněny v úvodu této práce. 

Vybral jsem si rodinný dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, 

který je postaven v Kopřivnici. Na obrázku 17 je žlutě zobrazena hranice pozemku a červeně 

je označen objekt. 

 

Obrázek 17 – Situační mapa 

5.1 Popis rodinného domu 

RD je postaven ve zdánlivě klidné okrajové části města Kopřivnice, avšak 

na severovýchodě sousedí s domy, které využívá azylový dům a sociálně nepřizpůsobiví 

obyvatelé. V této oblasti ale převažuje zástavba rodinných domů. Jedná se o dvojdomek, který 

má jihozápadní stěnu společnou se sousedním objektem. Severozápadní strana domu směřuje 

do zahrady, jihovýchodní do ulice. 

Plášť budovy je tvořen siporexovými tvárnicemi o tloušťce 300 mm. Sedlová střecha 

je pokryta taškovou krytinou. Celková rozloha je necelých 300 m
2
. Do objektu vedou 4 

vstupy. V prvním podzemním podlaží (PP) se jedná o dřevěná garážová vrata a zadní dřevěné 
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dveře ze zahrady. V prvním nadzemním (NP) podlaží se jedná o hlavní vchod, který je tvořen 

prosklenými plastovými vstupními dveřmi, a také o vchod ze zahrady, který je osazen 

prosklenými dvoukřídlými balkónovými dveřmi s plastovým profilem. Všechny okenní 

otvory kromě prvního podzemního podlaží, jsou tvořeny plastovými okny s izolačním 

trojsklem. Okenní výplně v prvním podzemním podlaží jsou dřevěná šroubovaná okna. 

V prvním podzemním podlaží se nachází garáž, prádelna, sklep a kotelna. V garáži 

parkuje osobní automobil značky Škoda v hodnotě 200 000 Kč. Dále se zde nachází nářadí a 

nástroje v hodně 30 000 Kč. V kolárně se nachází jízdní kola v hodnotě 15 000 Kč. Ve 

sklepní místnosti se nachází zahradní technika v hodnotě 20 000 Kč. V kotelně se nachází 

plynový kotel, jehož dnešní hodnota je bezmála 10 000 Kč. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází kuchyň, obývací pokoj, pracovna a koupelna. Vybavení kuchyně včetně spotřebičů 

má hodnotu 35 000 Kč. V obývacím pokoji je celková hodnota aktiv včetně nábytku 

a spotřební elektroniky přibližně 35 000 Kč. V pracovně se nachází aktiva za 5 000 Kč. 

Vybavení koupelny 2 000 Kč. Druhé nadzemní zahrnuje koupelnu a 3 pokoje, které slouží 

jako ložnice a dva dětské pokoje. Celková aktiva na tomto patře jsou 42 000 Kč. Třetí 

nadzemní podlaží slouží jako půdní prostor. Jedná se o 2 místnosti oddělené příčkou. 

Na tomto patře se nenachází žádná aktiva. 

Celková hodnota aktiv, která se nachází v objektu, je 394 000 Kč. Do celkových aktiv 

bych ještě zařadil osobní dokumenty, smlouvy a jiné papírové dokumenty, které sice nemají 

žádnou finanční hodnotu, avšak uchovávají osobní data a informace. 

Obecně platí, že pro optimální a efektní zabezpečení objektu by neměla cena prvků 

zabezpečení překročit 10% - 15% z celkové ceny aktiv. V tomto případě je rozmezí od 39 400 

Kč do 59 100 Kč. 

5.2 Současný stav zabezpečení RD 

Rodinný dům je ze severovýchodní a severozápadní strany oplocen pletivem o výšce 

180 cm. Jihovýchodní strana je oplocena dřevěným plotem o výšce 180 cm. Jihozápadní 

oplocení, které odděluje sousední parcelu, je vytvořeno ze dřeva o výšce 120 cm. Hlavní 

dveře a dveře vedoucí z terasy do domu jsou opatřeny cylindrickou vložkou a vícebodovým 

zamykáním. Zbylé vchody (garážové vrata a vchod do sklepa ze zahrady) jsou vybaveny 

pouze cylindrickou vložkou a jednobodovým zamykáním. Jak už jsem se zmínil, okenní 
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výplně jsou tvořeny plastovými okny s obyčejnými skly, avšak výrobce uvádí, že kování je 

bezpečnostní. Výjimku tvoří střešní vikýř, který je tvořen drátěným sklem o tloušťce 6 mm 

a okenní výplně v prvním podzemním podlaží, které nejsou vybaveny žádným bezpečnostním 

systémem. V mém návrhu budu navazovat na stávající zabezpečení. 

5.3 Inovativní návrh 

Rodinný dům navrhuji osadit elementy spadající do stupně zabezpečení 1, tedy 

do nízkého rizika. U všech elementů zabezpečení doporučuji k montáži využít specializované 

firmy, které se danou problematikou zabývají. Systém může mít sebelepší prvky, avšak pokud 

je nastaven a instalován chybně, může být neefektivní až neúčinný. 

5.3.1 Klasická ochrana 

Využití klasické ochrany v tomto objektu s aktuálním zabezpečením je velice velké. 

Jako první prvek klasické ochrany bych zvolil mříže do všech oken (4 ks), které se nacházejí 

v prvním podzemním podlaží. V dnešní době lze mříže udělat takřka na míru dle požadavků i 

vkusu zákazníka. Navrhl bych mříž, která má čtvercový ocelový profil 10 x 10 mm. 

Na obrázku 18 je zobrazena zvolená mříž, kterou lze použít u sklepních oken. Jako 

antikorozní úpravu bych volil žárové zinkování. 

 

Obrázek 18 – Příklad mříže [17] 

Jako další prvek klasické ochrany, který lze na tomto objektu uplatit, jsou 

bezpečnostní fólie. Fólie doporučuji nalepit na všechny fasádní výplně tvořené plastovými 

profily, které se nacházejí v prvním nadzemním podlaží. Jedná se o hlavní vchod, terasový 
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vchod a dále ještě 6 oken. Doporučuji bezpečností fólii SCX, která má atest P2A (podle DIN 

EN 356 E). Fólie zamezuje prohození předmětů. Na obrázku 19 je vidět porušené sklo 

vybavené bezpečnostní fólii, v tabulce 8 jsou zobrazeny parametry bezpečnostní fólie SCX. 

 

Obrázek 19 -  Poškozené sklo vybavené bezpečností fólií [20] 

Tabulka 8 - Tabulka vlastností bezpečností fólie SCX [18] 

Název SCX 

Barva Čirá 

Počet 

(tloušťka) 
3 (0,35 mm) 

Prostup 

sluneční 

energie 

82% 

Odraz sluneční 

energie 
13% 

Absorbce 5% 

Stínící 

koeficient 
0,92 

Prostup UV 2% 

 

Jako další prvek klasického zabezpečení doporučuji na všechna okna namontovat 

bezpečnostní kliku. Klika může být osazena blokovacím tlačítkem nebo zamykatelnou 

vložkou. Z hlediska estetičnosti bych volil tlačítko. Na obrázku 20 je ukázka, jak tyto prvky 

vypadají. 
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Obrázek 20 - Bezpečnostní klika s tlačítkem nebo se zámkem [16] 

Pro zlepšení průlomových vlastností sklepních dveří v prvním podzemním podlaží 

a u garážových vrat, doporučuji vyměnit stávající systém zamykání za vícebodový. Jedná se 

o systém společnosti Hobes s typovým označením K 160. Tento systém se dá popsat jako 

vícebodový zadlabací vložkový bezpečnostní zámek, s převodem, dvouzápadový se zvýšenou 

odolností proti překonání. 

5.3.2 Režimová ochrana 

Jako režimovou ochranu bych navrhl systém generálního klíče. Jedná 

se o jednoduchou volbu, která zabrání např. dítěti otvírat veškeré vchody, popř. okna 

(kombinace s bezpečnostní klikou se zámkem). Doporučuji využít systém SGHK 300 

od společnosti FAB, který splňuje certifikaci dle [12]. Na obrázku 21 je znázorněn sytém 

generálního klíče. 
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Obrázek 21 - Systém generálního klíče [19] 

5.3.3 Fyzická ostraha 

V době, kdy bude objekt v režimu střežení, bude fyzická ostraha řešena přes PCO. 

5.3.4 Technická ochrana 

Celý objekt navrhuji chránit elektronickým zabezpečovacím systémem. Tento systém 

bude napojen na PCO. 

Jako ústřednu EZS bych zvolil ústřednu společnosti Jablotron s typovým označením 

JA-65K. Tuto ústřednu je potřeba rozšířit telefonním modulem JA-65X, který bude 

komunikovat s dohledovým centrem PCO přes pevnou linku. V této sestavě je možno připojit 

4 drátové smyčky a až 8 klávesnic. Smyčky je možné vyvážit jednoduše i dvojitě. Jako 

akumulátor doporučuji SA-214/1,3, který zajistí dostatečnou zásobu proudu v případě 

výpadku. S optickou a zvukovou signalizací v mém návrhu nepočítám, jelikož bude ústředna 

napojena na PCO. 

Systém bude rozdělen na sekci A a sekci B. Sekce A bude pro 1. PP. V sekci B budou 

zahrnuty NP. Toto lze využít při monitorování např. garáže v noci, kdy obyvatelé domu spí. 

Jelikož je dům vybaven tzv. husími krky, které usnadní problémy vzniklé vedením 

kabeláže, volím komunikaci pomocí kabelu. 
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Perimetrická ochrana 

Jelikož je objekt umístěn v městské zástavbě a zařazený do stupně zabezpečení 1, tak 

nedoporučuji využití perimetrické ochrany. 

Plášťová ochrana  

Jako prvky plášťové ochrany navrhuji užití magnetických detektorů. Tyto detektory 

navrhuji umístit na všechny fasádní výplně. Jedná se o relativně levné a jednoduché řešení, 

které hlídá polohu dveří/okna. Nežádoucí manipulace s detektorem nebo snaha o jeho 

odstranění vede k vyslání sabotážního signálu ústředně. 

Prostorová ochrana 

Veškeré místnosti, které mají dveře vedoucí mimo objekt, navrhuji střežit PIR čidly. 

Dále navrhuji chránit prostor u schodiště v 1. NP. Doporučuji čidlo JS-20 LARGO. Toto čidlo 

zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu. Takto se dosahuje vysoké citlivosti 

a odolnosti vůči falešným poplachům. Ve snímači lze vyměnit základní čočku za verzi 

pro dlouhé chodby, nebo za verzi s volnou zónou při podlaze (k pohybu domácích zvířat). 

Se standardně dodávanou čočkou pokryje oblast 120° a 12 m. Detektor vyniká vysokou 

odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. [22] 

Předmětová ochrana 

V objektu se nenachází velká finanční hotovost nebo velké množství cenností, kvůli 

kterým by tato ochrana byla zapotřebí.  

5.4 Kalkulace 

Výsledná kalkulace (tabulka 9) s osazenými prvky zabezpečení nepřekročila 

stanovený rozpočet. Cena za montáž je pouze orientační, protože je velice individuální 

a závisí na složitosti instalace. Dále bych uvedl položku, která není v celkové kalkulaci 

zohledněna a tou je měsíční poplatek za připojení na PCO. Navrhuji dohled SBS, který ročně 

vyjde na 6000 Kč. 
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Tabulka 9 – Výsledná kalkulace 

  Název ks Cena/ks Cena 

MZS 

Mříže 4 1 566 Kč 6 264 Kč 

Fólie - 6 100 Kč 6 100 Kč 

Okenní klika s 

tlačítkem 
15 230 Kč 3 450 Kč 

Systém centrálního 

klíče 
- - 500 Kč 

Vícebodové zamykání 2 1 613 Kč 3 226 Kč 

Montáž: 5 000 Kč 

Suma: 24 540 Kč 

Typ EZS ks Cena/ks Cena 

Ústředna JA-63 K 1 1 368 Kč 1 368 Kč 

Komunikátor JA-65X 1 1 326 Kč 1 326 Kč 

Baterie SA-214/2,2 1 166 Kč 166 Kč 

Zdroj LT-089.03 1 240 Kč 240 Kč 

Čidlo 
SA-201/A 22 82 Kč 1 804 Kč 

JS-20 LARGO 5 508 Kč 2 540 Kč 

Klávesnice  JA-63E 4 1 391 Kč 5 564 Kč 

Kabel Stíněný cca 300m 300 9 Kč 2 700 Kč 

Montáž a proškolení: 10 000 Kč 

Suma: 25 708 Kč 

Celková suma: 50 248 Kč 

Shrnutí 

V místnostech 0.1, 0.4, 1.1 a 1.5 budou čidla snímání polohy dveří a PIR detektory pro 

hlášení poplachu nastaveny na časovou prodlevu 30 s, aby majitel mohl zadat přístupový kód 

(odchod nebo příchod) a nevyhlásil tak zbytečný planý poplach. Celkem jsem umístil 22 

magnetických detektorů polohy. Tuto volbu bych zdůvodnil tím, že majitele systém při 

odchodu upozorní na to, že nemá uzavřené okno. To systém provede tak, že neumožní systém 

zastřežit. Přesné rozmístění prvků je zobrazeno na výkresech v přílohách 2 – 5. 
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6 Závěrečné zhodnocení 

Ve své bakalářské práci jsem poukázal na rizika spojená s bezpečností objektu 

rodinného domu. Tyto rizika jsem se snažil snížit na konkrétním případě pomocí prostředků 

technické ochrany objektu. 

Na světě není systém, který je nepřekonatelný. Každý takovýto systém, ať už je 

sebevíc dokonalý, je ovlivněn lidským faktorem, který jej ovládá a řídí. S tím jsou spojeny 

další problémy jako např. chyba člověka, který systém ovládá. Může jít o úmyslné nebo 

neúmyslné vyzrazení přístupových kódů, klíčů nebo tokenů. Určitý vliv na toto konání může 

mít i korupce a jiná trestná činnost. Pachatelé jsou stále důmyslnější a vymýšlí nové techniky 

a přístroje, jak dané prvky zabezpečení oklamat a prolomit. 

V práci jsem nejprve popsal zákony a normativní požadavky, které souvisí s ochranou 

objektu. Následně jsem se zaměřil na prostředky, jaké lze využít při zabezpečování objektů, 

pokračoval jsem teorií návrhu zabezpečovacího systému. V následující kapitole jsem popsal 

analýzu a identifikaci rizik. Využil jsem analýzu FMEA společně s Paretovou analýzou, která 

identifikovala rizika, a pomocí výsledků analýzy jsem se snažil inovovat zabezpečení objektu. 

V části práce jsem popsal stávající zabezpečení a návrh nového systému. V mém návrhu jsem 

se snažil skloubit vztahy mezi MZS a EZS, aby byla dosažena co největší efektivita systému. 

Ačkoli nebyl překonán plánovaný rozpočet pro zabezpečení, jeho cena každým rokem narůstá 

díky režii PCO. Dle mého názoru jsou navíc vynaložené finanční prostředky rozumně 

investovány do ochrany majetku a soukromí. 
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